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Aquadrom zavírá na čtvrt roku své brány
MOST – Už příští týden se zavřou brány do vnitřní haly Aquadromu.
A to na zhruba tři měsíce. Koupaliště v Topolové čeká letní odstávka
a zároveň významná rekonstrukce.
Akce se plánovala již vloni, zakázku se ale nepodařilo včas vysoutěžit. „Odstávka potrvá od za‑
čátku června do začátku září. Mi‑
mo provoz budou kryté bazény,
sauna a solárium. K dispozici bu‑
dou ale podle počasí venkovní ba‑
zény,“ ujišťuje vedoucí provozu
na Aquadromu Miroslav Svoboda. Při návštěvě fitness, kosmetiky, pedikúry, masáží a cvičného
bazénu je proto zapotřebí počítat
se zvýšenou hlučností a prašností. „Návštěvníci by se měli o pro‑
vozu těchto služeb předem infor‑
movat,“ podotkl dále Miroslav
Svoboda.
Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Vítězem
zakázky se stala společnost
WORLD - STAN s.r.o. za přibližně sedmnáct milionů korun. Výměna dlažby bude představovat
náročný úkol, je proto otázkou,
zda se vše během letních prázdnin stihne dokončit. „Doufáme,
že se vše stihne během léta, kdy
jsou v provozu venkovní bazény.
Bude to velmi náročné,“ připustil
primátor Jan Paparega.
Dlažba v bazénové hala výměnu už potřebovala „jako sůl“.
Je totiž značně opotřebená a ne-

splňuje například již parametry protiskluzovosti. Velkým problémem jsou i její izolační vlastnosti. Přes podlahu a betonové
konstrukce zatéká do strojovny.
Dlaždice také velmi často praskají pod úklidovým strojem.
Větším problémem je ale neustálé vymývání spárování a nutnost doplňování spárovací hmoty. „Prošly tudy už na tři miliony
návštěvníků. Je to na dlažbě dost
znát a výměna je už nutná. Opra‑
va dlažby se bude provádět po ce‑
lé bazénové hale i v centrálních
sprchách. Celkem se jedná zhruba
o 2 500 m2 podlahové plochy, na
které je nutno odstranit součas‑
nou dlažbu, provést nové izolace
a položit novou dlažbu,“ popsal
vedoucí provozu. Stávající dlažba
je navíc bezespádová. Nutné proto bude vyměnit nejen dlaždice,
ale i odtokové kanály za kapacitnější a vytvářet se budou i dodatečné spády.
Novou dlažbu by měli ocenit
poté nejen návštěvníci Aquadromu, ale i provozovatelé. Bude
totiž znamenat i snadnější údržbu a případné opravy. Projekt na
opravu dlažby zpracovala společnost CTP Zlín.
(sol)

Během tříměsíční odstávky Aquadromu se kompletně opraví dlažba, ale i další bazénové technologie.

 Dračí lodě
MOST – Na vodní nádrži
Matylda se ve dnech
8.–9. 6. koná sportovní
klání MOST versus
MARIENBERG v závodech
dračích lodí. Více na
www.starcolor.cz.

 Vtelno žije
VTELNO – Spolek Vtelno
žije pořádá v areálu
bývalé školy 2. 6. oslavu
dne dětí. Od 10 do 12
hod. soutěže o ceny, od
14 do 16 hod. Indiánský
dětský den, od 17 do
21.30 hodin Country
a Rock kapela.

 Central slaví
MOST – V Obchodním
centru Central vypukne
v sobotu 2. června od
13 hodin velkolepá oslava
desátých narozenin.
Vystoupí Pavel Vítek,
animační a kouzelnická
šou a další.

(foto: archiv města Mostu)

Vyhlasme Most
vyloučenou lokalitou
MOST - Sdružení Mostečané
Mostu (SMM) požádalo v pondělí 28. května primátora
města Mostu Jana Paparegu
o urychlené svolání mimořádného zasedání Zastupitelstva
města Mostu k projednání jediného bodu.
Text žádosti SMM v plném
znění:
„Chceme se okamžitě připo‑
jit k Ústí nad Labem, kde zastu‑
pitelé vyhlásí celé město vylou‑
čenou lokalitou. Chceme tím‑
to okamžitě zahájit boj s nepři‑
způsobivými obyvateli Mostu
a s každým, kdo se chce do na‑
šeho města pouze přistěhovat,
vyžírat sociální systém a nechce
v našem městě pracovat.
Čin Ústí nad Labem, sídla
kraje, musíme podpořit a ukázat
státu, že jiný prostředek pro boj
s ničením našich měst neexistuje.
V tuto chvíli je zcela lhostejné,
o čem bude v budoucnu rozho‑

dovat Ústavní soud nebo o čem
se domlouvají senátoři. Pro naše
města již není času nazbyt.
Tímto zároveň vyzýváme
všechny politické kluby zastoupe‑
né v zastupitelstvu k tomu, aby
nás v tomto boji za záchranu
Mostu podpořily.“
(red)

Nepřizpůsobiví přizpůsobují
město sobě.

Uzavírka u muzea končí!
MOST – Dříve než se předpokládalo, a to o celý měsíc, končí tento
týden uzavírka u mosteckého oblastního muzea.
„V pátek 1. června bude totiž
uveden do provozu nový kruhový
objezd u oblastního muzea. Nový
kulaťák byl vybudován v souvislos‑

ti se stavbou nové komunikace ve‑
doucí podél jezera Most, která je
zatím stále ve výstavbě,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Na most,
který je součástí stavby nové silnice Most – Mariánské Radčice, zatím vjezd zůstává uzavřen. (sol)
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TOROID v Rokáči
MOST - V pátek 1. června vystoupí v mosteckém Rokáči
Vinohrady pražská kapela TOROID s kytaristou Rudou Rožďalovským.
Kapela TOROID vznikla
v červnu 2014 ve složení Tony
Seman, Petr Jetmar, Jiří Vajseitl
a Jarda Milner. V listopadu 2014
přichází sólový kytarista Ruda
Rožďalovský, kytaristům zná-

mý výrobce zesilovačů Rozdall
a bývalý hráč Arakainu, Orientu
a dalších pražských kapel. Krátce po nástupu Rudy R. přichází
zkušený baskytarista Karel Zita.
Kapela vychází z vlastní tvorby.
Členové jsou letitými muzikanty a účinkovali nebo stále účinkují i v jiných kapelách. Začátek
v 21 hodin.
(nov)

Toroid

Most chce zabrzdit obchod s chudobou
a zneužívání dávek na bydlení
MOST – Most se připojí k obcím,
které nechtějí zrušit ustanovení zákona o možnosti vyhlášení
oblasti se zvýšeným výskytem
sociálně nežádoucích jevů.
S tím souvisí i regulace obchodu s chudobou.
Jednadvacet
obcí
včetně Mostu se sešlo na jednání v Kladně k problematice výskytu sociálně nežádoucích jevů, především pak právo obce
regulovat doplatky na bydlení.
Nesouhlasí totiž se senátním
návrhem na zrušení ustanovení zákona o pomoci v hmotné
nouzi, které dává obcím možnost vyhlásit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. V těchto oblastech pak není vyplácen doplatek na bydlení. „Kladno má
stejně jako Most zavedené opat‑
ření obecné povahy, na roz‑
díl od Kladna to ale platí jen
ve vymezených lokalitách, ni‑
koliv v celém městě. V součas‑
né době opatření napadla om‑
budsmanka a vytváří se i jakási
‚protisenátorská nálada‘. Nyní je
věc u Ústavního soudu a město
Most bylo požádáno, abychom
se připojili společně s ostatní‑
mi obcemi a městy, kde mají po‑
dobné zkušenosti a toto opat‑
ření zde platí, abychom se spo‑
jili a nebyli v tom ‚sami‘ a toto
opatření zachovali a hájili. Je to
náš jediný regulátor, jak zabrá‑
nit obchodu s chudobou a jak
nevyplácet dávky a doplatky na
bydlení,“ zdůvodnila, proč se
město Most k memorandu připojilo, náměstkyně mosteckého

K memorandu se připojilo 21 obcí včetně města Mostu.
primátora Markéta Stará a ještě
podotkla: „Nechceme, aby se ta‑
to jediná možnost regulace, kte‑
rá se týká sedmi lokalit, zcela
zrušila.“

„Ti, co tu nežijí,
nevědí, co prožíváme“
Signatáři v memorandu mimo jiné prohlašují, že stávající
systém sociálních dávek v oblasti podpory bydlení pro osoby v hmotné nouzi je neefektivní, demotivující, až nemravný
a neřeší příčiny sociálního vyloučení. Prosazují proto zachování právních institutů zákona
o pomoci v hmotné nouzi s důrazem na práva regulovat výplatu doplatku na bydlení prostřednictvím opatření obecné
povahy. V přijetí memoranda

spatřují ochranu oprávněných
zájmů a práv svých občanů. „Ti,
co navrhují tuto regulaci zrušit,
tu nežijí a nevědí, co tady proží‑
váme. Chceme opatření zacho‑
vat a nechceme, aby nám někdo
diktoval, že jej uplatňovat ne‑
lze. Pokud má proti tomu někdo
námitky, měl by jít do terénu
a ptát se těch, koho se to nejvíce
dotýká, jak to vnímají místní li‑
dé,“ je přesvědčena náměstkyně Stará. Podle ní sklidilo město za toto opatření velmi kladné ohlasy ať už od vlastníků bytových družstev nebo ze strany
společenství vlastníků včetně samotných obyvatel. „Ne‑
jsme přívrženci toho, aby opat‑
ření platilo plošně, protože ne‑
chceme znehodnotit majitelům
jejich nemovitosti. Například
v částech Vtelno, Čepirohy, Na

(foto: archiv města Mostu)
Výšině a v dalších tyto problé‑
my nezaznamenáváme, a tudíž
by zde opatření obecné pova‑
hy bylo zbytečné. Je však spous‑
ta míst, kde to skutečně pomá‑
há. Chceme v průběhu několika
měsíců stav analyzovat a udělat
si prvotní statistiky, jak opat‑
ření funguje, jak pomáhá nebo
ne,“ konstatovala dále Markéta Stará.
V případě města Mostu
byl záměr o zavedení opatření obecné povahy vyvěšen na
úřední desce a případní stěžovatelé měli možnost se přihlásit a vznášet námitky. „Neza‑
znamenali jsme nikoho, kdo by
tento záměr námitkoval a kdo
by řekl, že jsme mu tím znehod‑
notili nemovitost. Naopak, má‑
me jen kladné ohlasy,“ uvedla
náměstkyně.
(sol)

7. ZŠ si prodlouží letní prázdniny
Důvodem je velká rekonstrukce

POLEDNÍ MENU
4. – 8. 6. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

PONDĚLÍ
150 g
150 g
100 g

Špenátový krém s krutony
Vepřový steak se šunkou a sázeným vejcem, bramborová kaše
Restované lepkavé vepřové, dušená rýže
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík
Kuřecí plátek na grilované zelenině, šťouchaný brambor
Špagety s žampionovou omáčkou, sušenými rajčaty a rukolou

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

Bramborová
Vepřový špalík na česneku, dušené zelí, žemlový knedlík
Vláčné hovězí maso na hořčici, pažitkový brambor
Míchaný salát s baby špenátem, slaninovým chipsem
a sázeným vejcem

30 Kč
95 Kč
98 Kč

ÚTERÝ
150 g
150 g
350 g

STŘEDA
150 g
150 g
350 g

90 Kč

ČTVRTEK
150 g
150 g
350 g

Dýňová krémová
Mexický guláš, dušená rýže
Smažené rybí filé, bramborová kaše, citron
Těstovinový salát se zeleninou, šunkou a sýrem

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

Hovězí vývar s masem a nudlemi
Španělský ptáček, dušená rýže nebo houskový knedlík
Vepřový burger s modrým sýrem, jablky a rukolou,
smažené hranolky
Bramborové šišky s mákem, cukrem a máslem
350 g – PEČENÁ KACHNÍ PRSA NA LEHKÉM SALÁTKU
Z ČERVENÉ ČOČKY S BYLINKAMI A ZELENINOU
Doba přípravy 20 min.

25 Kč
98 Kč

PÁTEK
150 g
350 g
350 g
SPECIÁL

95 Kč
90 Kč

120 Kč

MOST – Školáci ze Základní
školy J. Arbesa v Mostě mohou
jásat. Prodlouží si totiž prázdniny a to o celé dva týdny. Na
škole bude probíhat rozsáhlejší
rekonstrukce. Po jejím dokončení tu vzniknou nové odborné
učebny.
Důvodem
prodloužených
prázdnin je rozsáhlá rekonstrukce školy, kterou nebude
pravděpodobně možné ukončit do začátku školního roku.
Radní s tímto návrhem souhlasili. Vedení města bude jednat o tomto záměru i se školskou radou a ministerstvem.
„Paní ředitelce se podařilo se‑
hnat zhruba 26 milionů korun
na vybudování specializovaných
odborných učeben, které by mě‑

ly vzniknout v půdních prosto‑
rách školy. Půjde například o ja‑
zykové učebny, učebny přírodo‑
vědy, biologie, zeměpisu či hu‑
dební výchovy. Současně se bude
muset také na škole vybudovat
výtah, aby byl zajištěn bezbari‑
érový přístup, únikové schodiš‑
tě a provést úpravy chodníku,“
vyjmenovala náměstkyně primátora Markéta Stará. V rámci projektu na výstavbu učeben musí ale být splněny i další podmínky dotačního titulu.
Tím je i propojení výuky a využití učeben i dalšími školami či
mateřinkami tak, aby se zde žáci mohli vzájemně vzdělávat.
„Vše je naplánované tak, aby
se to dalo stihnout během vel‑
kých prázdnin. Nyní zakáz‑

ku soutěžíme a bude záležet na
harmonogramu prací. Ředitelka
školy však počítá i s horší varian‑
tou, kterou je právě prodloužení
termínu do 17. září. Poté jedou
školáci do školy v přírodě, jako
každoročně, kde už začne tradič‑
ní výuka, a tudíž je pro případ‑
nou rekonstrukci a její dokonče‑
ní pokryto celé září,“ informovala dále náměstkyně Stará.
Náhradní výuku pro nižší
stupeň škola zajistila i s ohledem na to, aby rodiče měli zajištěné hlídání pro mladší děti. „Náhradní výuka se zajistila
především s ohledem na hlídání
pro mladší školáky. První třídy
budou mimo školu v družinách
a druhé až páté třídy budou mít
tzv. projektové dny, to zname‑

ná, že se s nimi bude pracovat.
Navštíví například v rámci ná‑
hradní výuky divadlo, doprav‑
ní hřiště, budou mít den pre‑
vence na Šibeníku a podobně,“
vysvětluje dále Markéta Stará
s tím, že rodiče dětí byli s předstihem o záměru školy a její rekonstrukce, a tedy i o posunutí výuky, dostatečně předem seznámeni.
„Město musí udělat vše pro
to, abychom vysoutěžili vítě‑
ze zakázky a stavba začala
1. 7. V opačném případě by ne‑
byly naplněny podmínky dotace
a škola by o peníze přišla a do‑
stal by je někdo jiný, další v po‑
řadí,“ dodala ještě náměstkyně
primátora.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Joseph: Na obzoru je další investor
MOST – Ve strategické průmyslové zóně chce postavit nový výrobní závod další investor - společnost FIBRAN, s. r. o. V Havrani
u Mostu by měla vzniknout továrna na výrobu tepelných
a kročejových izolací.
Záměr prodeje pozemků
v zóně Joseph novému investorovi schválili už radní. Fibran
paří k předním světovým dodavatelům stavebně‑izolačních
materiálů. „Se společností Fibran
bude uzavřena smlouva o kou‑
pi nemovitosti. Prodej pozem‑
ku se realizuje po vydání územ‑
ního rozhodnutí. Společnost již
zahájila práce na zpracování
dokumentace pro územní roz‑
hodnutí. Zavázala se k vytvoře‑

ní minimálně padesáti nových
pracovních míst,“ uvedla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Fibran je jedním z nově příchozích investorů do průmyslové zóny, kterou se městu Most
v poslední době daří postupně zaplňovat. Někteří zájemci si
ale svůj záměr v zóně podnikat
rozmysleli. Například japonská
společnost podnikající ve vodárenství. „Radní v polovině květ‑
na revokovali záměr prodeje po‑
zemků společnosti Mitsui & Co.,
Ltd., která odstoupila od pláno‑
vané koupě pozemků. Jedná se
však o investora, který v zóně ješ‑
tě nepůsobil,“ upřesnila mluvčí
Sedláčková.

V posledních čtyřech letech se podařilo do zóny přilákat osm nových investorů.
V rámci 1. etapy zastavitelnosti je v současné době v nabídce dalších zhruba čtyřicet hektarů investičně připravených
ploch. „V posledním volebním
období do zóny vstoupila spo‑
lečnost Yankee Candle, s. r. o.,
Feintool Systém Parts Most
s.r.o, HI
‑LEX Czech, s. r. o.,
AccuMetal, s. r. o., Blanco Cze‑
chia, s. r. o., Atlas box & Crating
Czech, s. r. o. a nyní se schva‑
luje prodej pozemku společnos‑
ti Fibran, s. r. o. Celkem by te‑
dy v zóně se stávajícími investo‑
ry mělo působit 11 společností,“
vyjmenovala dále mluvčí.

S příchodem investorů se začalo také s budováním nových
komunikací uvnitř zóny. Realizují se komunikace, které zpřístupňují jednotlivé plochy novým investorům. V současné
době se dokončuje komunikace
podél plochy pro přístup společnosti Feintool Systém Parts
Most, HI‑LEX Czech, Fibran.
„Od konce května se začne s no‑
vou komunikací pro přístup
společnosti AccuMetal a Blan‑
co Czechia. Další komunikace
a inženýrské sítě se budou rea‑
lizovat v závislosti na přícho‑
du dalších investorů a rozpočtu
města Mostu,“ doplnila Alena
Sedláčková.
(sol)

Řidiči, pozor na omezený provoz!
Od muzea až k nádraží začnou opravy
MOST – Řidiči se už od příštího
týdne musí připravit na omezení průjezdu ulicí Chomutovská
a Rudolická. Frekventovaná vozovka podél tramvajové trati od
okružní křižovatky u muzea až
za křižovatku u nádraží se totiž
bude kompletně rekonstruovat.
Rekonstrukci město již avizovalo. V rámci oprav se po celé délce vozovky kromě nového
asfaltového koberce objeví i nové vodorovné dopravní značení a potěšeni budou i cyklisté.
Součástí oprav totiž bude i nová cyklostezka. „Opravy povrchu
silnice ve dnech 4. – 13. června
částečně omezí dopravu v Cho‑
mutovské ulici,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Nejprve bude probíhat frézování.
Od 6. června pak budou následovat přípravné práce před pokládkou nového povrchu, tedy
oprava kanálových vpustí a lokální oprava obrubníků. Vlastní pokládka nového asfaltobetonového povrchu by měla probíhat od 11. do 13 června. „Do‑
pravu budou po celou dobu řídit
příslušní pracovníci a svislé do‑
pravní značení. Na základě kli‑
matických změn nebo poruchy
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zpravodajství

Stavební práce a komplikace v provozu čekejte celý měsíc.
techniky se mohou výše uvedené
termíny také změnit,“ upozornila dále tisková mluvčí. Následovat bude oprava části Rudolické ulice od Chomutovské k ulici k Tescu, a to od 7. do 15. června, části Rudolické ulice od
Tesca k Moskevské ulici od 18.

do 28. června a části Rudolické
ulice od Moskevské ulice k ulici
Pod Lajsníkem, které by se mělo realizovat od 20. do 30. června. „Během oprav komunikace
v Rudolické a Chomutovské ulici
by měly být vybudovány také no‑
vé cyklopruhy. Vzniknou po ka‑

ždé straně a v každém směru je‑
den. Vytvořeno bude nové vodo‑
rovné dopravní značení, které by
tyto nové cyklopruhy mělo vyty‑
čit,“ doplnil k opravám Zdeněk
Dundek z tiskového oddělení
města Mostu.
(sol)

 PTEJTE SE POLITIKŮ
Budou u příležitosti čištění ulic (konkrétně Františka
Malíka) znova vyznačena parkovací místa?
Parkovací místa se nevyznačovala z důvodu, že povrch parkoviště není již vyhovující a vodorovné značení by
zde nevydrželo. Parkovací místa budou vyznačena po provedení opravy povrchu.
Kam se přesunula plastika
- abstrakce umístěná u Tří sýrů?
V případech, kdy nedochází k ohrožení majetku či zdraví občanů nemá město Most
žádné zákonné možnosti kontroly stavu a umístění uměleckých děl uvnitř či vně soukromých objektů. Soukromý
vlastník rovněž nemá žádnou
povinnost informovat město o budoucím osudu uměleckého díla. Pro bližší informace
doporučuji obrátit se přímo na
vlastníka objektu.
Jak bude v Rudolicích vyřešena dopravní situace, až se
uzavře most? Na schůzi, která zde proběhla, nám bylo řečeno, že je připravená varianta jednosměrného provozu
v ulici Ke Skále, ale prý tato
varianta padla. Nedovedeme

Jan Paparega
si představit, jak kolem našich baráčků budou jezdit rok
a půl plně naložené kamiony. Zákaz vjezdu nerespektují osobní auta a bohužel ani
nákladní vozidla. Už teď nám
praskají zdi a to zde probíhaly jenom výkopové práce.
V současné době probíhá zpracování dopravně inženýrského opatření pro uzavírku mostního objektu v Rudolicích. Prozatím nebylo s definitivní platností rozhodnuto
o způsobu řešení, a to právě
s ohledem na složitost dané
problematiky.
Odpovídá primátor
Mostu Jan Paparega

Na oslavu založení republiky přijel i Masaryk
MOST - Město Most má za sebou velkolepou oslavu stého
výročí založení republiky. Do
Mostu při té příležitosti zavítal
i T. G. Masaryk. Vrcholem oslav
byla bitva o Most.
Program v areálu kostela
slavnostně zahájila československá státní hymna v podání ženského pěveckého souboru Clavis cordium. Oslavy
poté oficiálně zahájil primátor Mostu Jan Paparega společně s T. G. Masarykem. Na dvou
pódiích v programu vystoupili například kapela Staropražští pardálové, kaskadérské divadlo Pražská galerka či akrobat a ekvilibrista Rudy. Zněla i swingová muzika v podání
kapely Melody gentleman. Diváci obdivovali také ukázky výcviku prvorepublikového jezdectva v podání skupiny Štvanci.
Vrcholem programu byla
komentovaná rekonstrukce bitvy o Most. Improvizované bojiště vyrostlo podél železniční

Kam se poděla plastika? Kdo ví?

Soutěž v parku Střed
Prvorepublikové jezdectvo sklidilo velký úspěch.
tratě a jako pódium divákům
posloužil svah proti rybníčku.
Ani po ukončení hlavního pro-

Nemohl chybět symbol republiky – prezident T. G. Masaryk.

gramu oslavy zcela neskončily, protože přítomné pobavilo divadelní představení Osudy
dobrého vojáka Švejka.
Souběžně s oslavami se v Oblastním
muzeu konala výstava Osudové osmičky v dějinách českých
zemí a na Mostecku,
která připomíná významná data z naší
historie. Výstava začala již v pátek formou
muzejní noci. Zájemcům byla umožněna
i prohlídka kasáren
č. p. 1283 s drobnou
výstavkou a komentovaným výkladem.

Po dobu oslav nescházely dobové kolotoče, střelnice, dobovou náladu navodil flašinetář,
kamelot nebo čistič bot. Vyfotit se v dobovém kostýmu bylo
možné ve fotokoutku. Soutěže
a ukázky dětských her z období
první republiky (cvrnkání kuliček, kopání hadrákem apod.)
si přichystalo Středisko volného času. Mostečtí junáci se na
akci představili nejen dovednostními soutěžemi, ale především svým vynálezem, podsadovým táborem. Nechyběly
stánky s občerstvením a dobový jarmark.
Pořádání oslav výročí finančně podpořily Severočeské doly, Ministerstvo kultury
a Ústecký kraj.
(nov)

Další akce věnované vzniku Československa
 Den Edwarda Kelleyho na hradě Hněvíně (16. 6.) v duchu reálií
první republiky. „Popletené čarování“ alchymisty, který se dostane do jiných časových dimenzí. Jednou z nich bude i rok 1918.
 Druhý ročník závodního víkendu The Most Historic Grand Prix
na mosteckém autodromu (23. a 24. 6.) se zahalí do slavnostního
hávu. Pod heslem „Společné motoristické století“ bude připomínkou stého výročí založení Československé republiky s akcentem na vývoj automobilismu i motoristického sportu.

 Listopadové výročí obsazování pohraničí, včetně Mostu, si
město připomene pamětní deskou. Bude vzpomínkou na bitvu
o Most 1918 a všechny padlé. Památník se připravuje na podzim.
 Speciální autobusové exkurze s mosteckým muzeem: Slavín
a Vyšehrad 16. 6., Muzeum TGM v Lánech 15. 9., Národní památník na Vítkově 29. 9., Celokrajské oslavy 100. výročí vzniku republiky na Zahradu Čech v Litoměřicích 27. 10.

MOST - V pátek v parku Střed
proběhne zakončení soutěže
Do práce na kole. Připraveny
jsou závody a další program,
který začne od 16 hodin v parku
Střed.
Plánují se dvě kola závodů, tak aby měl každý účastník možnost si vylepšit čas. Mezi jednotlivými koly návštěvníci uvidí exhibici jezdců/skokanů

na kolech - dětský kroužek při
Cyklo Point Most. Po ukončení
závodů bude exhibice dospělých
skokanů. V průběhu závodů
bude přístupná pumptracková
dráha, kterou si mohou projet
jak děti, tak dospělí. Předpokládané vyhlášení vítězů závodu a losování cen za Do práce
na kole se předpokládá okolo
18. hodiny.
(nov)
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Jak ukládat kontejnery? Studenti navrhli zajímavá řešení
MOST - Kreativita, dobrý nápad
a nadšení. To prokázali studenti
nižšího ročníku Fakulty designu
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí
nad Labem, kteří se zúčastnili
soutěže „Úložiště odpadových
kontejnerů.“ Tu pro ně připravilo město Most spolu s Technickými službami města Mostu.
Do soutěže se zapojilo celkem
devatenáct studentů, kteří přijeli představit své návrhy do velké zasedací místnosti mosteckého magistrátu při příležitosti vyhlášení výsledků soutěže.
Zástupci města Mostu a technických služeb vybrali čtyři vítězné návrhy a dva ocenili čestným uznáním. „Vaše práce jsou
velmi kreativní. Je vidět, že jste
velmi nadaní studenti,“ uvedl na setkání náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol. Na otázku, proč Most soutěž spustil, odpověděl předseda představenstva Technických
služeb města Mostu Saša Štembera: „Severočeský kraj je po lé‑
ta drancován státem a s tím jsou
spojeny i sociální změny struktu‑
ry obyvatel, což s sebou přimá‑
ší i negativní trendy. Naším úko‑
lem je tyto trendy zvrátit.“
Aby se návrhy daly realizovat, základním požadavkem
zpracování bylo funkčnost
technického řešení a finanční
náročnost. Porota nakonec ocenila šest prací. Ostatní studenti
převzali pamětní listinu a drobné dárky.
(ina)

Studenti své návrhy osobně okomentovali.

Návrh Pavly Špásové

Návrh Michala Zábranského

Návrh Magdaleny Spanilé

1. místo – Magdalena Spanilá, Aneta Krupková
2. místo – Roman Bezděk
3. místo – Jaroslav Černý
Cena za kreativitu – Jana Brantlová, Pavel Kopřiva

Návrh Lucie Pavlínové

Návrh Mariie Poliakové

Degustace a prohlídka ve vinařství Johann W
„Ochutnáte vína, která ještě nejsou v prodeji“
TŘEBÍVLICE - Zámecké vinařství
Johann W v Třebívlicích připravuje na tuto sobotu 2. června degustaci vín, doplněnou
o prohlídky zdejších sklepů. Jak
bude akce probíhat jsme se zeptali chef sommeliera Stanislava Hofreitera.
Kdy mohou zájemci o degustaci a případně o prohlídku sklepů do vinařství přijít?
Degustace vín bude probíhat
od 11 do 15 hodin ve zdejší vinotéce. Prohlídky sklepů jsou
naplánovány rovněž v čase od
11 do 15 hodin a to každou celou hodinu – v 11, 12, 13, 14
a 15 hodin. Obě akce jsou pro
návštěvníky zdarma.
Jaká vína návštěvníci
ochutnají?
Jsme severní vinařská oblast, tudíž budeme degustovat
převážně vína bílá - zemská vína a pozdní sběry. Víc ale zatím neprozradím, přesné druhy

si necháme jako překvapení. Jako bonus budou
pro návštěvníky připravena vína, která nejsou
ještě v prodeji a zrála ve
sklepě tři roky.
Pokud jim víno zachutná, budou si ho
mít možnost i zakoupit?
Určitě ano. Víno bude k zakoupení přímo ve vinotéce, ale také
v restauraci, která bude
po celou dobu otevře- S chef sommelierem Stanislavem Hofreiterem budou návštěvníci ochutnávat
na a kde nabízíme gas- bílá vína. Která to konkrétně budou, je prý překvapení.
tronomii založenou na
místních ingrediencích.
nifikátory, velkoobjemové sudy
Akce budou probíhat neCo zajímavého návštěvní- z francouzského dubu i bariko- pravidelně. Vždy o nich ale
kům při prohlídce vinařství vé sudy. Popovídáme si o histo- budeme v dostatečném předukážete?
rii vinařství v Litoměřické pod- stihu informovat. Stačí sledoProvedeme je jedním z nej- oblasti a projdeme výrobu vína vat náš Facebook, naše webomodernějších vinařství v České od A po Z.
vé stránky a termíny akcí burepublice. Ukážeme jim systém
Jedná se o ojedinělou ak- deme rovněž zveřejňovat v týřízeného kvašení, pneumatický ci, nebo se ji chystáte pořádat deníku Homér.
dusíkový lis, nerezové tanky, vi- pravidelně?
(ina)
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Animánie – aneb Když školáci filmaří
MOST – Žáci 7. Základní školy
v Mostě, v ulici J. Arbesa, zažívali natáčecí týdny. Letos se zde
uskutečnil čtvrtý ročník projektu Animace – Imaginace. Vznikly další nové krátkometrážní
animované filmy, které budou
soutěžit a prezentovat školu na
festivalu animovaného filmu
v Plzni.
Filmaři již poosmé navštívili 7. ZŠ, aby s třetími a osmými
ročníky natočili nové animované filmy, které jsou součástí
projektu Animace – Imaginace,
jehož cílem je začleňování filmu
do výuky.
Třeťáci letos natáčeli opět
čtyři animované filmy na téma
příroda a živočichové. Vznikly tak filmy s různým zpracováním. „Téma navazuje na vý‑
uku v prvouce. V současné době
probíráme živočichy, jejich život,
hlavní znaky, to, kde žijí a jak
jsou přizpůsobení podmínkám.
Děti jsou rozdělené do skupin,
což se nám nejvíce osvědčilo, kdy
si každá ze skupin vybrala své té‑
ma. Dvě skupiny si vybraly pod‑
mořský svět, další severní pól,
a protože sem dvakrát ročně jez‑
dí za námi kamarádi ze Sumat‑
ry, tak jedna ze skupin vytvořila
film na téma Sumatra – prales,“
prozradila třídní učitelka Pavlína Havelková. Filmy škola pošle
jako soutěžní v rámci plzeňského festivalu animovaného filmu
- Animánie. „Loni zde soutěžilo

Pavlína Havelková opět ráda na chvíli vyměnila roli učitelky za roli „režisérky“.
kolem stovky filmů v této katego‑
rii, takže konkurence byla velmi
silná, a i když to bylo náročné,
jsem na děti hrdá. Vytvářely fil‑
my, které se vztahovaly k ochra‑
ně životního prostředí, samy si
to vymyslely, samy zpracovaly,“
uvedla dále Pavlína Havelková.

Starší školáci si letos
vyhráli i s hororem
Animované filmy natáčeli také žáci osmé třídy, kteří se s filmováním a animací seznámili už před osmi lety. Tentokrát
vytvořili filmy tíhnoucí k hororovému žánru. „Jedna ze skupin

se zabývala problematikou Mos‑
tu. Nafotili si Most. Film nazva‑
li Tabedopišimámětak. Nevěděla
jsem, co to je, ale žáci mi vysvět‑
lili, že je inspiroval jeden z ná‑
pisů od sprejerů na stěně. Poza‑
dí filmu byly dominanty Mostu,
ve filmu vystupovali imaginár‑
ní živočichové, mloci, ryby s no‑
hama…Kdo by ho zhlédl, poin‑
tu by tu našel. Druhý film se na‑
příklad odehrával v nemocnici.
Celkově to měly osmičky úžasné
a velmi propracované. Skvělé je,
že řada z nich navštěvuje v rám‑
ci povinně volitelných předmě‑
tů multimediální výchovu, takže
se to skvěle vše prolíná – výuka

Malí filmaři byli animací natolik uchvácení, že přeslechli i zvonění.

a i filmování,“ podotkla Pavlína
Havelková. Osmáci už za ta léta
patří mezi průkopníky na škole a jsou mezi nimi zruční a šikovní filmaři. „Tato osmá třída
je výjimečná tím, že vlastně na‑
vazuje a tato jejich práce má po‑
kračování. Musím říci, že mě le‑
tos překvapilo, jak měli žáci po‑
třebu udělat filmy lepší a pro‑
pracovanější filmově, než to bylo
předtím. Záleželo jim i na tom,
aby se sem promítly věci, které
jsou složitější na výrobu filmu
jako takového. Dali čas tomu,
aby udělali skutečně zajímavé
a pořádné pozadí, loutky a po‑
dobně. Promýšleli dobře scénář,
což je nejtěžší a také to, aby měl
příběh hlavu a patu, aby to di‑
váky bavilo a chápali to,“ popisuje zkušenosti při natáčení na
7. ZŠ hlavní koordinátorka projektu a lektorka plzeňské Animánie Martina Voráčková. „Vel‑
mi příjemně nás překvapilo i to,
že kolem chodili i ostatní učite‑
lé a divili se, jak dokážou tito žá‑
ci intenzivně pracovat a soustře‑
dit se. Práce s filmováním tady
zafungovala opravdu báječně.
Nejen že to žáky baví, ale má to
svůj význam a také určité soci‑
ální propojení, kdy starší se cho‑
dí dívat na mladší a obráceně,
porovnávají, hodnotí, přemýšle‑
jí a propracovávají detaily, a to
i když to celé není zrovna jed‑
noduchá činnost,“ hodnotí práci zdejších žáků Martina Voráčková.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Slovo výkonného ředitele společnosti AUTODROM MOST Ivo Diviše
Ohlédnutí
s autodromem
Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
jsem moc rád, že se zahájením
nové závodní sezony se nám podařilo přivést do Čech na konci dubna premiérově prestižní šampionát supersportovních
vozů ADAC GT Masters. Pohled
na nádherné, silné a rychlé speciály GT3 a GT4 je pro každého motoristického fanouška jistě nezapomenutelnou událostí.
Svědčí o tom i počet diváků, kteří si tento zážitek nenechali ujít.
Právě zájem fanoušků je spolu s kladnými ohlasy jezdců, týmů, promotéra i veřejnosti jedním z pádných argumentů, aby
se závod vrátil do Mostu i v roce
2019. Vše tomu nasvědčuje, jednání s promotérem začnou v dohledné době.
Po roční pauze odstartoval
závodem na autodromu do nové sezony i oblíbený okruhový
seriál Octavia Cup, jenž byl součástí závodního víkendu ADAC
GT Masters. V něm máme i želízko v ohni, eventovou manažerku společnosti AUTODROM

MOST Terezu Zajíčkovou. Jako jediná žena ve startovním poli něžné pohlaví více než skvěle reprezentuje.
Z organizačního
hlediska byla příprava i zajištění samotného závodního víkendu prubířským
kamenem,
takovou malou formulí 1. Těší mě, že
i bez podpory Autoklubu ČR či města Mostu se vše zdařilo na výtečnou, za
což patří zaměstnancům autodro- Ivo Diviš
mu i jeho partnerům velký dík. Zároveň jsme
poprvé v historii využili pro odstavení vozidel diváků parkoviště v rekreačním areálu Matylda,
které nám, díky vstřícnému přístupu Technických služeb města
Mostu, bylo pronajato. Zajistili
jsme tak dobře dostupné parkování bez dopravních komplikací
v městské části Souš.
Nyní se nám blíží přehlídka dalších nádherných závod-

ních strojů, tentokrát historických. Po loňské úspěšné premiéře The Most Historic Grand
Prix jsme se letos kvalitativně posunuli. Fanoušci se mohou těšit v hlavní kategorii na
monoposty F1, jež sváděly souboje na světových okruzích od
konce 60. let minulého století do roku 1985. Objeví se tak
vozy, v nichž zářily hvězdy, jakými byli Jackie Stewart, Emer-

son Fittipaldi, Niki Lauda či
James Hunt. Součástí doprovodného programu je i sraz
majitelů a přátel veteránů, už
nyní máme téměř 100 přihlášek. Všechny vás proto na autodrom o víkendu 23. a 24. června srdečně zvu. Zabavíme celé
rodiny, nejmenší diváci si užijí v zázemí dětského dopravního hřiště, které je možné využít
i mimo závodní víkend.

Kamarádi
S Romanem byli přátelé už od
školky. Seděli spolu v jedné lavici,
hráli spolu fotbal, spolu poprvé
vyzkoušeli alkohol. Rozdělili se až
po maturitě. Roman šel na studia
do zahraničí, on začal pracovat
v bance. Tam se také seznámil
s Jarmilou. Zamilovali se do sebe.
Požádal ji o ruku a ona souhlasila. Byl šťastný jako
nikdy. Představoval
si, jak s Jarmilou žijí
s hromadou dětí
v bílém domě se
zahradou. Ona se
bude starat o jejich
děti, on bude chodit
do práce, aby uživil
rodinu. Pro Jarmilu
by se roztrhal. Na
svou svatbu pozval
i Romana. Chtěl,
aby mu jeho nejlepší
kamarád šel za svědka. Roman přijel o pár dnů dříve.
S Jarmilou si jeho přítel skvěle
rozuměl. Večer strávili u skleničky rumu. Zdálo se, jakoby se Roman s Jarmilou přátelil odjakživa.
Byl šťastný, že si jeho přítel a jeho
nastávající žena tak skvěle rozumí. Dva nejdůležitější lidé v jeho
životě. Dva lidé, které měl rád.
Po svatbě se Roman ještě zdržel.
Když nakonec odjel zpět do Londýna, zůstalo po něm prázdno.
Přítele neviděli několik dalších
měsíců. Znovu přijel až na vánoční svátky. Jarmila ho pozvala,
aby svátky trávil s nimi. Časem se
z toho stalo pravidlo. Roman přijížděl na svátky, na oslavy narozenin, na společnou dovolenou. Přítel se stal nedílnou součástí jejich
malé rodiny. Jejich rodinné štěstí
kazilo jen to, že ani po několika
letech stále neměli dítě. Jarmilin
gynekolog byl přesvědčen, že je
Jarmila zdravá a nic jí nebrání, aby
počala a donosila dítě. Chyba tak
musí být na jeho straně. To ovšem
nedokázal překousnout. Postoupil
vyšetření, aniž by o tom Jarmile
řekl. Když se dozvěděl, že je neplodný a nikdy děti mít nebude,
zhroutil se mu svět. Připadal si neschopný, k ničemu. Ten večer, kdy
se svěřoval Jarmile, byl připraven,
že od něj jeho žena odejde. Tolik
si přála mít děti, které jí on nemohl dát. Jarmila ale navrhla umělé
oplodnění. Ani to ale nepřicházelo v úvahu. Nesnesl by, aby lidé
věděl, že dítě, které vychovávají,
není jeho. Jeho rodiče byli v tomto
ohledu velmi konzervativní. Nepřijali by vnouče, které není z jejich krve. Bojoval se svými pocity.
Přišlo mu přízemní a malé odmítat dítě jen proto, že nemůže být
jeho součástí. Zároveň ale věděl,
že by to jeho lásku k tomu malému poznamenalo. S Jarmilou se
denně hádali. Věděl, že takhle už
to dál nepůjde. Nakonec se rozvedou a on ztratí vlastní vinou lásku
svého života. Když se zdála být
atmosféra nejhorší, přijel Roman.
Okamžitě poznal, že se mezi manželi něco děje. Večer si spolu sedli
sami dva ke skleničce a všechno
mu řekl. Roman ho neodsuzoval.
Neříkal, že je to směšné odmítat
umělé oplodnění kvůli tomu, co
si budou myslet lidé a jeho rodiče.
Chápal ho. Ještě chvíli pili na žal
a pak Roman navrhl řešení. Vyspí
se s Jarmilou a udělá jí dítě. Nikdo
kromě jich tří o tom nebude vědět. Bude to jejich tajemství. Měli
už trochu v hlavě, a tak souhlasil.
Spolu šli za Jarmilou. Nejdřív se
urazila a oba vyhodila. Nechtěla
o tom ani slyšet. Když ale naléhali,
nakonec souhlasila. Ráno seděli
spolu u snídaně všichni tři a uhýbali očima. Roman si sbalil věci
a rozloučil se. Než odjel, podali si
ruku na to, že jestli se vše povedlo
a Jarmila porodí Romanovo dítě,
nikdy nikdo se o ničem nedozví.
Měli štěstí. Brzy se ukázalo, že je

5
SOUDNIČKA
Jarmila opravdu těhotná. Jejich
rodinné štěstí ožilo jako mávnutím kouzelného proutku. O Romanovi nemluvili. Jemu všichni
gratulovali jako hrdému otci. Za
devět měsíců se narodila holčička. Pojmenovali ji po jeho matce
Vilma. Na křtiny přijel i Roman. Nejdřív
měl obavu ze setkání
se starým přítelem,
Roman se ale choval přesně tak, jak
si tehdy slíbili. Ani
mrknutím oka nedal
najevo, že je s malou
Vilmou spojen jinak
než jako její kmotr.
Jarmila byla zahleděná do malé dcerušky
a nikoho jiného si
nevšímala. Přesto se
neubránil, aby žárlivě nesledoval,
jestli se snad Jarmila nedívá na
Romana s žádostí a touhou. Ta jediná noc, kterou jeho žena trávila
s jeho přítelem, ho v myšlenkách
stále strašila. Uvědomil si, že na
Romana žárlí. Byl víc chlap než
on. Dokázal dát Jarmile po čem
nejvíce toužila. Žárlivost a pocit
vlastního selhání ho nutily, aby
se choval k Jarmile tak, jak nikdy nechtěl. Vyčítal jí, sledoval,
kontroloval telefon. Byl přesvědčený, že ho už jeho žena nemůže
milovat. Přeci selhal. Hádky byly
na denním pořádku. Jarmila mu
několikrát opakovala, že se jeho
žárlivost už nedá vydržet. Nakonec pohrozila, že od něj odejde.
To ho alespoň navenek vzpamatovalo. V noci, když Jarmila
s malou spaly, ale přemýšlel o své
situaci. Představoval si, že Jarmila
odejde i s malou Vilmou a on ji
už nikdy neuvidí. Nechá jí udělat testy otcovství a on na malou
ztratí nárok. Už ji nikdy neuvidí.
To se nesmí stát. Začal přemýšlet
o tom, jak Vilmu získat jen pro
sebe. Jarmila byla silně alergická
na včelí bodnutí. Měla z nich také
panickou hrůzu. Když ji bodla včela, otekla a začala se dusit.
Okamžitě potřebovala lék. Injekci měli stále doma pro případ, že
by ji včela bodla. Chytil dvě včely
do krabičky od sirek a přinesl je
domů. Když večer Jarmila uložila
malou do postýlky a sedli si spolu
k televizi, stačilo, aby včely vysypal Jarmile za krk. Než si uvědomila, co se děje, dostala dvě včelí
žihadla. Její panika jen umocnila
účinek včelího jedu. Otekly jí dýchací cesty, začala se dusit. Vzal ze
skříňky připravenou injekci s lékem a držel ji z Jarmilina dosahu.
Díval se chladně, jak jeho žena
bojuje o každou doušek kyslíku.
Jak otéká, modrá. Nakonec zůstala bez dechu ležet na zemi. Obsah
injekční stříkačky vystříkal do
umyvadla. Teprve pak zavolal záchranku. Už Jarmile nepomohli.
V slzách líčil, jak se zdržel v koupelně. Tekla voda, neslyšel svou
ženu volat. Oknem do pokoje vlétl
ten hmyz. Neví, jak mohla být tak
neopatrná a nedoplnit si chybějící
lék, aby ho měli po ruce. Na pohřeb přijel i Roman. Objímal ho
a litoval. Přeci mu zemřela jeho
životní láska. Pokradmu sledoval
svého přítele a přemýšlel. Roman
byl jediný člověk na světě, který
věděl, že Vilma není jeho. Až zemře, nikdo mu už nikdy dítě nevezme. Pro všechny bude otcem
jen on. Díval se na svého přítele
a vzpomínal na všechno hezké,
co v dětství spolu prožili. Pak mu
půjčil své auto. Roman si chtěl vyjet na několik dnů za příbuznými.
Před tím, než mu dal klíčky, si trochu pohrál s brzdami. V autech se
vyznal. Měl štěstí. O dopravní nehodě, kterou jeho přítel nepřežil,
se dozvěděl ještě ten večer. (pur)
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Pravidla zakázek se mění
LITVÍNOV – Litvínov bude mít
nová pravidla pro veřejné zakázky.
Schválila je rada města. Podle
tajemníka města Valdemara Ha-

vely o nová pravidla žádaly jednotlivé odbory městského úřadu. Jedná se o sjednocení dokumentace k veřejným zakázkám.
(pur)

Mateřinka interaktivně
LITVÍNOV - Interaktivní display se rozhodlo pořídit dětem
z mateřské školy Vláček vedení
základní školy v Ruské ulici.
S požehnáním města za interaktivní moderní pomůcku zaplatí více než sto tisíc korun. Za tyto peníze děti dostanou metr a půl dlouhý tablet na
mobilním stojanu, na kterém
bude moci pracovat až dvacet
dětí naráz. Společně tak bu-

dou moci například malovat.
Ovládat ho budou doteky prstů. „Interaktivní display je skvě‑
lým pomocníkem. Dítě se nejví‑
ce učí, pokud působíte na více
smyslů naráz. K tomu je inter‑
aktivní display výborný,“ chválí pomůcku místostarostka Erika Sedláčková. Interaktivní display koupí škola ze svého investičního fondu.
(pur)

Ve Studentské kamerový bod
LITVÍNOV – Litvínovští radní schválili nainstalování kamery v ulici Studentská. Peníze na
ni půjdou z rozpočtu Městské
policie Litvínov pro rok 2019.
Vybudování kamerového bodu v lokalitě Studentská reaguje na podněty tamních obyvatel.
„Je nutné na úseku prevence kri‑

minality respektovat v této čás‑
ti města budovu lékárny, centra
občanského využití, jehož sou‑
částí je banka a bankovní auto‑
mat, objekt úřadu práce, dále po‑
hyb dětí z gymnázia a na neda‑
lekém veřejném dětském hřišti,“
vysvětlila starostka města Kamila Bláhová.
(pur)

zpravodajství

Hřiště u základních
škol slouží i veřejnosti
LITVÍNOV – S jarním počasím se
otevřela dětská hřiště u základních škol v Litvínově veřejnosti.
Město je chce nabídnout sportující mládeži i dospělým v co
nejširší možné míře.
Na uzavřená dětská hřiště
u základních škol upozorňoval
diskutující občan na posledním
jednání litvínovských zastupitelů. Dokonce si postěžoval, že
musí jeho sportovní oddíl jezdit trénovat na hřiště v Meziboří. Vedení města na tuto stížnost
reagovalo ujištěním, že všechna
dětská hřiště u základních škol
budou k dispozici také občanům města. „V zájmu města je,
aby byla hřiště u základních škol
otevřena pro veřejnost v co nej‑
širší možné míře, a to v odpoled‑
ních hodinách, o sobotách, ne‑
dělích a svátcích. Proto byly do
rozpočtu na letošní rok zařaze‑
ny pro základní školy finanční
prostředky na úhradu mzdových
nákladů za správce hřišť v celko‑
vé výši 620 tis. Kč,“ uvedla vedoucí školského odboru Veronika Knoblochová.
Další zrekonstruované hřiště je u základní školy v Ruské ulici. „Do října loňského ro‑
ku bylo hřiště otevřeno pro ve‑
řejnost bezplatně. Vzhledem
k útokům vandalů a následné
devastaci muselo být z technic‑
kého důvodu uzavřeno. V sou‑
časné době je hřiště otevřené
podle nového provozního řá‑
du,“ uvedla na jednání zastupitelů ředitelka školy a zastupitelka Pavla Tomášová. Svůj
sportovní areál s víceúčelovým

Školní hřiště v Litvínově budou přístupná veřejnosti.
hřištěm má i janovská základní škola. Sportovní areál je přístupný veřejnosti zdarma, více-

né za úplatu. Cena pronájmu
je 150 Kč na hodinu. Provozní
doba sportovního hřiště k pro-

Hřiště je vhodné pro volejbal, košíkovou, florbal a další
sporty podobného charakteru.
Pro veřejnost
Celkem je občanům města k dispozici pět školních hřišť. Nejnovější je u základ- je dostupné za
ní školy s rozšířenou výukou jazyků. Provozní doba hřiště pro veřejnost zdarma úplatu ve výši
je od dubna do září v pondělí až čtvrtek od 16 do 20 hodin, v pátek od 15 do 300 Kč na ho20 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích od 9 do 12 hodin a od 13 do 18 hodin. dinu. Klíče od
Jinak to bude v zimním období. Hřiště ve všední dny od rána do šestnácti hodin hřiště si lze půjčit v domově
využívá škola pro výuku.
mládeže. Řeúčelové hřiště za úplatu ve vý- nájmu je od května do září ditel školy vyšel vstříc skupiši 150 Kč na hodinu. Provozní v pracovní dny v čase 15.30 až ně místních dětí, které využidoba víceúčelového sportov- 20 hodin, ve dnech pracovního ly hřiště pod dozorem rodiního areálu je v dubnu až srp- volna po dohodě se správcem če, a to bez úplaty. Po domluvě
nu od 8 do 20 hodin, od září hřiště. Schola Humanitas má mohou využít bezplatně hřišse mění. Hřiště Základní ško- ve správě venkovní hřiště před tě za dodržení bezpečnostních
ly speciální a Praktické školy budovou školy, vybavené umě- podmínek místní děti.
Litvínov je veřejnosti přístup- lým povrchem a osvětlením.
(pur)

Litvínov chce dotaci na novou stříkačku
LITVÍNOV – Novou cisternovou
stříkačku pro Jednotku sboru
dobrovolných hasičů hodlá
získat Litvínov z dotace z programu Ministerstva vnitra Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České
republiky - Účelové investiční
dotace pro JSDH obcí na rok
2019. Vše by mohl městu pokazit fakt, že je v Litvínově také
profesionální hasičský sbor.
Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Litvínově v sou-

časné době využívá již zastaralou požární techniku, zejména cisternovou automobilovou
stříkačku z roku 1988. Město Litvínov vynakládá na její
údržbu a opravy zhruba 50 tis.
Kč ročně. „Cisternová stříkač‑
ka přitom neslouží pouze v pří‑
padě zásahu u požárů. Máme ji
pro havarijní účely i jako zásob‑
ník vody,“ říká tajemník města Valdemar Havela. Z vyhlášené účelové investiční dotace Ministerstva vnitra by bylo

možné cisternovou automobilovou stříkačku pro JSDH pořídit. Poskytnutá dotace může dosáhnout až 70 % nákladů, maximálně však 2,5 miliónů korun. Termín pro podání
žádosti o dotaci je do 30. června 2018 k HZS Ústeckého kraje. Celková cena na pořízení
cisternové stříkačky včetně výbavy činí 6,7 miliónů korun.
V případě přidělení maximální výše dotace by město ze
svého rozpočtu hradilo 4,2 mi-

liónů korun. „Kritéria pro hod‑
nocení žádostí jsou ale pro Lit‑
vínov diskriminační. Pokud je
ve městě profesionální hasič‑
ský sbor, což v Litvínově je, pak
žadatel přichází o důležité bo‑
dy. Jednotka sboru dobrovol‑
ných hasičů přitom s profesi‑
onálním sborem spolupracuje
u řady zásahů a je součástí in‑
tegrovaného záchranného systé‑
mu,“ postěžoval si na nespravedlivý přístup Valdemar Havela.
(pur)

Hejtman se setkal s izraelským velvyslancem
ÚSTECKÝ KRAJ – Festival Barevný region se již tradičně konal
na Ústecku. Tentokrát jej navštívil i velvyslanec Státu Izrael
Daniel Martin Meron. Pozvání
přijal od hejtmana Ústeckého
kraje Oldřicha Bubeníčka.
K vidění byla prezentace tradiční kultury Bulharska, Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Vietnamu, Německa i židovské
a romské komunity. „Náš regi‑
on je pestrý nejen z hlediska eko‑
nomického potenciálu a přírod‑
ních krás, ale i skladbou obyva‑
telstva, jehož neodmyslitelnou
součástí jsou národnostní men‑
šiny. Právě tato akce veřejnost
seznámila s národními zvyky
a kulturou menšin žijících v na‑
šem kraji. Věřím, že tato akce
přispěje k lepšímu vzájemnému
poznání,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. Na
programu byla řada hudebních
i tanečních vystoupení. Kromě
pestrého tanečního i hudebního programu měli návštěvníci také možnost ochutnat růz-

né národní speciality. „Smyslem
tohoto setkání a vlastně myšlen‑
kou celého projektu Barevný re‑
gion je představit široké veřej‑
nosti kulturu, jazyk, zvyky i gas‑
tronomii různých národností za‑
stoupených v našem kraji. Náš
výbor se tyto menšiny snaží ak‑
tivně zapojovat do každodenní‑
ho života,“ řekl předseda výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva Ústeckého kraje Pavel Vodseďálek.
Festival Barevný region byl
také příhodnou příležitostí pro
izraelskou návštěvu k hlubšímu poznání Ústeckého kraje.
Hejtman představil také aktivity
členů židovské obce v Ústeckém
kraji a připomněl i jejich práci v rámci Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva
Ústeckého kraje. „Výbor připra‑
vuje po několik let zdařilou ak‑
ci pod názvem Barevný region,
která přibližuje kulturu a tradi‑
ce národnostních menšin v kra‑
ji. Židovská obec se na těchto ak‑
tivitách pravidelně podílí a já

Oldřich Bubeníček a izraelský velvyslanec se vždy rádi vidí.
osobně se s představiteli židov‑
ské komunity i izraelské amba‑
sády pravidelně setkávám,“ uvedl při rozhovoru s velvyslancem
hejtman Oldřich Bubeníček.
Daniel Meron si Ústecký kraj
velmi oblíbil. Hejtman i velvy-

slanec se shodli, že spolupráce
mezi Izraelem a ústeckým regionem má široký potenciál. Nabízí se například vzájemná spolupráce při inovacích, vzdělávání i obchodu.
(sol)

zpravodajství

1. června 2018

Lokalita Koldům se změní podle přání lidí
LITVÍNOV – Litvínovští měli
šanci ovlivnit, jaký bude další
rozvoj lokality Koldům. V anketě si lidé pochvalovali bydlení
v zeleni. Schází jim ale parkovací místa a nádoby na odpad.
Regenerace veřejného prostranství v sídlišti Koldům má
mít svůj vlastní dokument. Vedení města totiž hodlá věnovat této lokalitě zvýšenou pozornost. „Koldům je místo, kde
máme nejvíce záměrů, a to jak
město, tak i společnost SPOR‑
TaS. Je žádoucí, aby vedení měs‑
ta vědělo, co lidé chtějí, co jim
vyhovuje a co chybí. Proto pro‑
běhlo dotazníkové šetření. Od‑
povědi lidí se téměř shodovaly
s tím, co pro lokalitu plánuje‑
me,“ říká starostka Kamila Bláhová.
Lidem na Koldomu nejvíce
schází parkování. Nové parkoviště plánovalo město už před
několika lety. Vzniknout mělo
v prostoru lesního porostu přes
silnici naproti Koldomu. Proveditelnost tohoto záměru se
v současné době musí prověřit.
Parkoviště by mělo vzniknout
také pod okny Koldomu vedle
koupaliště. Pro oblast Koldomu
má město hned několik záměrů. Předně tu postaví plaveckou halu s parkovištěm. Dále
je to rekonstrukce komunikace ke sportovní hale včetně veřejného osvětlení, skatepark na
místě bývalého centrálního tenisového dvorce, revitalizace
lesoparku u Koldomu, rozšíření a doplnění vybavení dětského hřiště u Koldomu a výměna
a doplnění mobiliáře. Kromě
toho se revitalizace dočká také
koupaliště a lesopark u Oprámu. Před obytným komplexem
by pak měla přibýt stání pro
nádoby na sběr odpadu.

Pro regeneraci veřejného prostranství na sídlišti Koldům
chystá město dokument. Dokument je zpracováván jako povinná příloha pro žádosti o dotaci předkládané do programu
Regenerace veřejných prostranství na sídlištích, který by měl

být vyhlášen v červenci. Dotace
může být poskytnuta až do výše
50 % uznatelných nákladů, nejvýše však 6 mil. Kč na projekt.
Spolu se žádostí o dotaci může
žadatel požádat o úvěr na dofinancování projektu. Součet výše
úvěru a dotace může činit nej-

výše 90 % uznatelných nákladů na projekt. Splatnost úvěru
musí být sjednána tak, aby doba
splácení nepřekročila 15 let od
uzavření smlouvy. S dokumentem se veřejnost může seznámit
6. června na veřejném projednávání.
(pur)

Na ochranu osobních údajů dohlédne pověřenec
LITVÍNOV – Nové pracovní místo
pověřence vytvořil pro Litvínov
v rámci městského úřadu tajemník Valdemar Havela. Pověřenec
bude dbát na ochranu osobních
údajů nejen v rámci městského
úřadu, ale také ve školách a dalších organizacích města.
Jedná se o tak zvaného sdíleného pověřence, kterého budou využívat příspěvkové organizace a také soukromá základ-

P

ní škola. Ta za tuto službu městu zaplatí. „K ochraně osobních
údajů jsme na webových strán‑
kách zveřejnili informační me‑
morandum. Tam se mohou ob‑
čané dočíst vše, co je o ochraně
jejich osobních údajů zajímá,“
uvedl Valdemar Havela. Město
Litvínov, jako správce osobních
údajů, tyto údaje shromažďuje
různými způsoby, a to jak elektronicky, tak i v analogové po-

době. Ke shromažďování osobních údajů dochází při výkonu
povinností města v rámci přenesené i samostatné působnosti, nebo při nákupu zboží či služeb, při uzavírání smluv nebo
komunikaci s občany a ostatními subjekty, nebo při návštěvách a používání webových
stránek města. V informačním
memorandu je možné zjistit,
s jakými osobními údaji město

nakládá, co s nimi dělá a na základě jakého zákonného nároku tak činí. Občané mají nárok
mimo jiné požadovat výmaz
svých osobních údajů případně jejich přenositelnost. Proti nakládání s osobními údaji
mohou vznést námitku. Jak postupovat se opět dočtou v informačním memorandu. Nařízení
o ochraně osobních údajů platí
od 25. května.
(pur)

zjištěna přítomnost účinné látky
v zajištěném materiálu,“ uvedla
mostecká policejní mluvčí Ludmila Světláková. Mostečan je
stíhán na svobodě a hrozí mu
až pětiletý trest odnětí svobody.

kl,“ popsala incident policejní mluvčí Ludmila Světláková.
Zboží v hodnotě 6 900 korun
zůstalo na místě. Policie oběma výtečníkům sdělila ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání krádeže. Žena byla již v minulosti za krádež odsouzená.

orušené paragrafy

Z dálnice zmizelo
dopravní značení
ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté z dálničního oddělení v Řehlovicích pátrají po zloději, který odcizil dopravní značení.
„V minulém týdnu odcizil ne‑
známý pachatel na silnici č. I/63
v úseku 4,5km ve směru na Tep‑
lice 27 kusů přenosných do‑
pravních značek ‚Směrová des‑
ka se šikmými pruhy‘ Z4b s re‑
flexní folií a jednu přenosnou
dopravní značku ‚Práce na sil‑
nici‘ A15, která byla umístěna
na žluté reflexní tabuli o roz‑
měrech cca 80x100 cm,“ informovala krajská policejní mluvčí Šárka Poláčková. Ke krádeži došlo v době od středy 16. 5.
od 15 hodin do čtvrtka 17. 5.
do 7 hodin. Škoda byla vyčíslena na 112 tisíc korun. „Žádáme
řidiče, kteří v uvedené době pro‑
jížděli tímto úsekem a všimli si
čehokoliv podezřelého, zejména
podezřelých vozidel či osob, které
manipulovaly s dopravním zna‑
čením, aby tyto informace sdě‑

Koupaliště je už v provozu
LITVÍNOV – Koupaliště na Koldomu je už v provozu. Během
horkého víkendu sem zavítali
první návštěvníci. Do letní sezóny vstoupilo letos litvínovské koupaliště s novou technologií na úpravu vody. Stála
milión a zaplatilo ji město.
Oprava technologie úpravy
vody na koupališti byla podle Miroslava Otcovského nezbytná. „Běžný návštěvník ale
rozdíl nepozná,“ říká Miroslav
Otcovský. Koupaliště i s nově
upravenou vodou je otevřeno
od 26. května. V případě příznivého počasí bude koupaliště otevřeno o víkendy od 9
do 19 hodin a ve všední dny
od 13 do 19 hodin. Souběžně
s koupalištěm je otevřen v dopoledních hodinách i plavec-

Dominantou Koldomu je oblíbené koupaliště. I to se dočká revitalizace.

lili přímo na dálniční odděle‑
ní na tel.: 974 423 257, případně
na linku 158. Je rovněž možné,
že dopravní značení odkoupila
některá firma nebo zastavárna,“
obrací se s prosbou na veřejnost
policejní mluvčí.

V autě vozil
„marjánku“
MOST – Mostecký policejní
rada obvinil z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a s jedy a přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu 23letého muže z Mostu. Ten
měl loni a letos na sídlišti Výsluní v Mostě obstarat a následně prodat nejméně ve 20 případech za finanční úhradu nejméně 20 gramů marihuany.
„V dubnu byl kontrolován na sil‑
nici při řízení osobního vozidla
na sídlišti Zahradní. Policisté na
základě podezřelého zápachu ve
vozidle zajistili 20 sáčků s rost‑
linnou látkou, kterou podrobi‑
li odborné expertize. Tou byla

Alkohol kradli ve
velkém
MOST – Na policii v Litvínově skončila povedená dvojice,
která kradla zboží rafinovaným
způsobem. Policisté ji vypátrali díky osobní a místní znalosti.
„Muž a žena ve věku 35 a 33 let,
oba z Litvínova, přišli do jedno‑
ho litvínovského supermarke‑
tu, kde si do tašky uložili 14 lah‑
ví s alkoholem v hodnotě 6 800
korun. Tašku poté žena necha‑
la na místě, kde si ji převzal je‑
jí druh a z místa oba nepozoro‑
vaně odešli. Na druhý den se na
místo vrátili. Žena do tašky vlo‑
žila 13 lahví drahého alkoho‑
lu a další zboží a tašku opět na‑
strčila tak, aby ji mohl její přítel
nepozorovaně vzít. Tentokrát byl
ale muž vyrušen a z místa ute‑

Padělala recepty
MOST – Policie v Mostě obvinila 30letou ženu z Mostu
z krádeže. Dotyčná přišla do
jedné lékárny, ve které měla vytrhnout z ruky lékárnici dvě
krabičky léků proti bolesti, které jsou jen na předpis. Lékárnice jí je odmítla vydat, protože předpis byl již propadlý. „Po‑
licie zjistila, že žena si již na stej‑
ný předpis jedno balení vyzvedla
jinde, a tento předpis si sama
měla upravit na čtyři balení,“
informovala Ludmila Světláková. Způsobená škoda činila 680
korun. Za krádež ženě hrozí až
dva roky odnětí svobody.
(sol)
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ký bazén. Pokud se počasí pokazí, koupaliště na čas opět zavře brány a v provozu zůstane až do letní sezóny jen krytý
bazén.
Do budoucna koupaliště čekají další změny. „Připravuje‑
me studii na rekonstrukci všech
bazénů. Fólie, které jsou dnes
v bazénech, už nevyhovují. Jsou
staré patnáct let a nejdou opra‑
vit. Ty se musí vyměnit,“ prozradil Miroslav Otcovský. Další změny by se měly dotknout
vodních atrakcí. „Mluvíme
s lidmi a zajímáme se o to, co
jim nejvíce chybí. Je to rozma‑
nitost vodních atrakcí. Místo
tobogánu by lidé chtěli skluzav‑
ku se dvěma koryty. Aby moh‑
li závodit,“ řekl dále Miroslav
Otcovský.
(pur)
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fotoreportáž

Zahájení sezóny v Podkrušnohorském
technickém muzeu přilákalo stovky dětí
MOST – Zahájení turistické sezóny a oslava dětského dne,
které pořádaly Destinační
agentura Krušné hory a Podkrušnohorské technické muzeum v rámci projektu Hornická
stezka Krušných hor si nenechaly uplynulou sobotu ujít
stovky dětí z Mostu, Litvínova
i dalších měst. Muzeum se všemi jeho hornickými pamětihodnostmi prostě láká.
V areálu připravili organizátoři celou řadu dětských atrakcí a soutěží. Malí návštěvníci chodili na chůdách, skákali v pytli, házeli na cíl, stříleli
vzduchovnou a zápolili v mnoha dalších disciplínách. Za splněné úkoly sbírali peníze místní originální měny, za které si
mohli ve stánku nakoupit odměny. Komu se nechtělo soutěžit, mohl se jen tak procházet a prohlížet všechno, co bylo dále k vidění. Svou techniku
předvedli bánští záchranáři,
kteří také zájemcům umožnili
vyhlídku pěkně z výšky. Stánek
si v areálu postavili také mostečtí městští strážníci. Nechyběla technika integrovaného
záchranného systému a ukázky vojenské techniky. Malou
huť ze středověku předvedli havíři a hutníci ze Štoly Země zaslíbená. Ti také dětem
ukázali, že chemie není žádné
kouzlo a obyčejné plíšky měnili na zlato. Velký ohlas sklidilo stanoviště sklářů, kteří přivezli svou sklářskou pec a děti
si na místě mohly vyfouknout
nefalšované sklářské veledílo. Celá akce se zkrátka povedla a sezóna odstartovala jak se
patří.
(pur)

Foukání skla není pro slabé plíce, děti to ale velmi bavilo.

Návštěvníci si mohli muzeum prohlédnout i pěkně z výšky.

Kdo měl chuť, mohl předvést, jak je dobrý v házení na cíl.

Nemuselo se jen soutěžit, stačilo si třeba posedět v obří lžíci.

Zájem dětí vzbudila i alchymie.

Zahájení turistické sezóny si nenechal ujít vedoucí kanceláře hejtmana
Ústeckého kraje Luboš Trojna, v rozhovoru s ředitelem muzea
Zbyňkem Jakšem (vpravo).

Velký zájem byl o dopravu historickým motoráčkem, všichni se do jediného vagónu ani nevešli.

zpravodajství

Energetici zvelebili litvínovskou mateřinku
LITVÍNOV – Třicítka zaměstnanců United Energy svůj pracovní den
věnovala mateřské škole v Bezručově ulici v Litvínově. Přiložili ruce
k dílu a za krátko byla zahrada školky k nepoznání. Čerstvě natřený
plot, upravené dřeviny, natřené atrakce. Podle vedoucí školky Kateřiny Koželuhové by si s tím bez energetiků sami jen těžko poradili.
Jubilejní desátý Energetický den věnovali zaměstnanci
United Energy mateřské škole Kaštánek. „Pomáhali jsme
s revitalizací zahrady, kte‑
rá byla vlivem loňské podzim‑
ní vichřice značně zdevastova‑
ná. V tomto roce jsme již ma‑
teřince přispěli částkou 200 tisíc
korun na výsadbu zeleně a po‑
řízení nových hracích prvků.
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Fyzická pomoc našich zaměst‑
nanců v rámci Projektu firem‑
ního dobrovolnictví spočívala
v prořezání stromů, odstranění
mechů z okapových chodníčků,
zídky a cest a především v na‑
tření plotu, který mateřinku
trápil nejvíce,“ sdělila mluvčí
společnosti Miloslava Kučerová. „Přihlásila jsem naši školku
do projektu a ono to vyšlo. Jsme

z toho nadšení. Během jediného
dne udělali energetici na zahra‑
dě ohromný kus práce. To by‑
chom bez nich nedokázali. Moc
jim za to děkujeme,“ nešetřila
díky Kateřina Koželuhová. Za
odměnu energetikům přichystaly kuchařky skvělý guláš a ke

kávě buchty. Společně pak vedoucí školky a mluvčí energetické společnosti zasadily mladý strom. „Ten bude symbolicky
připomínat energii, kterou na‑
ši zaměstnanci věnují dětem ze
školky,“ uzavřela Miloslava Kučerová.
(pur)

Senioři zápolili na svých
hrách v Litvínově
LITVÍNOV – Senioři z celého Ústeckého kraje se sešli na litvínovském letním stadionu, aby si
užili zábavu, protáhli těla a dokázali nejen sobě, že věk je jen
číslo, na kterém pramálo záleží.
Konaly se tu 31. sportovní hry
seniorů.
Bez ohledu na věk předvedlo
více než čtyři sta seniorů v parném počasí skvělé sportovní výkony. Házeli na cíl kroužky i míče, vozili se navzájem v kolečkách, shazovali kuželky. Dělali prostě všechno to, co je baví.
Než se pustili do přátelského zápolení, společně si užili rozcvičku i taneční vystoupení svých
vrstevnic. Týmy přijely podpořit zástupci jejich měst. Nechyběla starostka Litvínova Kamila

Bláhová, starosta Meziboří Petr
Červenka, starostka Lomu Kateřina Schwarzová ani náměstkyně primátora Markéta Stará. V průběhu her přijel seniory
pozdravit také hejtman Ústeckého kraje, pod jehož záštitou
se hry už řadu let konají. Přestože nešlo o výkony, ale především
o zábavu, mezi 32 zúčastněných
družstev bylo to nejlepší z Horního Jiřetína. Vyhráli již potřetí v řadě, a proto si z Litvínova odvezli putovní pohár. Navíc
je čekají ještě republikové hry,
na kterých budou reprezentovat ústecký region. Na druhém
místě skončil Most II. a třetí senioři z Loučné. Své ceny dostalo
i 27 nejlepších mužů a žen.
(pur)

Památeční strom zasadily Miloslava Kučerová a Kateřina Koželuhová.

Bez ohledu na věk se v Litvínově předvedlo více než 400 seniorů.
Nejdůležitější bylo natřít plot.

Během zaměstnaneckého dne vzaly za své nálety z celé zahrady.

Unipetrol sklidil skvělý úspěch v soutěži
za druhé místo „Zaměstnavatel roku“
LITVÍNOV - Unipetrol uspěl v 16.
ročníku soutěže Zaměstnavatel roku. Obhájil v kategorii do
5 000 zaměstnanců druhé místo
v Ústeckém kraji.
„Jsme pilířem české ekonomiky
a zodpovědným sousedem. Pro‑
sazujeme moderní trendy, a to
i v péči o zaměstnance. Nabízíme
jim širokou paletu benefitů a pod‑
porujeme jejich osobní i profesní
rozvoj. Pro nováčky máme inten‑
zivní tříměsíční adaptační plán.
Zvláštní pozornost věnujeme na‑
šim talentovaným pracovníkům,
ze kterých vychováváme budoucí
lídry,“ komentuje úspěch Michał
Chmiel, personální ředitel skupiny Unipetrol, a dodává: „Důle‑
žitá je pro nás i dlouhodobá pod‑
pora vzdělávání. Spolupracujeme
s řadou středních škol v regionu
a přímo v našem litvínovském zá‑

vodě lze vystudovat v rámci naše‑
ho univerzitního centra Vysokou
školu chemicko‑technologickou.
Středoškolské a vysokoškolské stu‑
denty i střední školy navíc finanč‑
ně podporujeme skrze Nadaci
Unipetrol.“
Soutěž Sodexo Zaměstnavatel roku 2018 vyhlašuje pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí obecně prospěšná
společnost Klubu zaměstnavatelů. Odborným garantem soutěže je poradenská společnost PricewaterhouseCoopers Česká republika, s. r. o., která připravuje
podklady pro hodnocení přihlášených firem. Společnost Unipetrol zaměstnává více než 4 600 lidí, velkou část z nich v Ústeckém
kraji, kde patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele.
(nov)
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HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

Unipetrol byl současně na základě hlasování studentů středních
a vysokých škol vyhlášen vůbec nejžádanějším zaměstnavatelem
v regionu.

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hos-

pic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik,
Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

800 136 018
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inzerce

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■■Prodám

interiérové dveře
2x70 cm – levé. Cena dle dohody.
T: 607 784 645
■■Prodám kovový sud na
vodu 200litrový. Cena 200 Kč. T:
606 539 643
■■Koupím LP gramofonové desky, větší množství vítáno. Přijedu. Stačí prozvonit nebo SMS na
721 442 860
■■Prodám hrob pro 4 urny – levně. Starý mostecký hřbitov. T:
607 855 041
■■Pro ZTP z finančních důvodů
hledáme štěně velkého hrubosrstého plemene psa, kdo ho daruje?
PS: adresa v redakci
■■Prodám sklo, obrazy, knihy,
žehličky, portrét Anežky České
z bronzu od J. V. Myslbeka. Volat
na číslo 604 103 485 po 19. hodině

■■Daruji psací stroj Consul, me-

chanický, v bezvadném stavu s náhradní páskou. Stoprocentní stav.
Telefon: 602 930 953

SEZNÁMENÍ

■■Touto

cestou bych se chtěla

seznámit se spolehlivým, hodným mužem. Je mi 35 let, jsem
z Mostu a mám 10letou dceru.
Mělo by mu být do 45 let. Telefon
607 109 439
■■Žena 32 let, momentálně ve
VT (10/2019), hledá muže do

55 let na vážný vztah z okolí Mostu. ZN: kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní ústně. T: 721 504 936 – život
hrozně utíká.

■■ Nabízíme

k prodeji zahradu
v katastrálním území České Zlatníky
o výměře 416 m2 a spoluvlastnický
podíl 1/150 ostatních ploch. Na pozemek je přivedena užitková i pitná
voda, elektřina. Na zahradě stojí

zahradní domek, který je ve vlastnictví jiného vlastníka, pozemek
pod chatou je též součástí prodeje
(16 m2). Prohlídky lze domluvit na
telefonním čísle 777 287 069. Cena
280 000 Kč

AUTO, MOTO
Prodám Fiat Ducato po STK,
emise, pojištění – 10. 5. 2018
+ letní i zimní kola. Cena
50 000 Kč – rychlé jednání –
sleva. Most. T: 736 164 363,
608 205 053

BYTY, DOMY

■■Prodám zahradní chatku s terasou, skladem v ZK Čepirohy na
pozemku města, velikost 400 m2,
úrodná půda, pitná a užitková
voda, elektřina, 100 m od zastávky. Telefon: 732 328 656

OPRAVY KOMUNIKACÍ V MOSTĚ
Technické služby města Mostu a.s. od 4. června 2018 zahájí opravy níže uvedených komunikací dle časového harmonogramu:

ul. Chomutovská

 Ve dnech 4. 6. – 6. 6. 2018 bude probíhat frézování.
 Ve dnech 6. 6. – 10. 6. 2018 budou probíhat přípravné

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 11. 6. – 13. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.

ul. Rudolická v části od ul. Chomutovské k OD TESCO
 Ve dnech 07. 6. – 8. 6. 2018 bude pobíhat frézování.
 Ve dnech 8. 6. – 13. 6. 2018 budou probíhat přípravné

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 14. 6. – 15. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.
UL. RUDOLICKÁ V ČÁSTI OD TESCO K UL. MOSKEVSKÁ
 Ve dnech 18. 6. – 19. 6. 2018 bude pobíhat frézování.

 Ve dnech 20. 6. – 26. 6. 2018 budou probíhat přípravné

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 27. 6. – 28. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.

ul. od ul. Moskevská k ul. Pod Lajsníkem

 Ve dnech 20. 6. – 21. 6. 2018 bude pobíhat frézování.
 Ve dnech 22. 6. – 28. 6. 2018 budou probíhat přípravné

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava kanálových vpustí, lokální oprava obrubníků.
 Ve dnech 29. 6. – 30. 6. 2018 bude probíhat vlastní pokládka asfaltobetonového povrchu.
Regulace dopravy bude řízená příslušnými pracovníky a umístěním přechodného svislého dopravního značení. Žádáme řidiče, aby ve vlastním zájmu přizpůsobili jízdu vzniklé situaci.
Ke změně uvedených termínů může dojít na základě klimatických podmínek, poruchy techniky.
Vodorovné dopravní značení bude probíhat po vyzrání AB povrchu, předpokládaný termín je na přelomu měsíců července
a srpna 2018 (dle klimatických podmínek), dle schválené projektové dokumentace.

Nenechte
si ujít červnové vydání
a zkuste

štěstí
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David Vršecký pojede o prázdninách Zlatou míli
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Hokejisté začali
přípravu na sezonu
Hráči extraligového HC
Verva začali přípravu na
nadcházející sezonu naší nejvyšší soutěže. Příprava potrvá do 29. června, dovolenou
budou mít hráči od 30. června do 15. července a pak budou v přípravě pokračovat.

MOST - Dvojnásobný vítěz evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck
Racing Championship (ETRC)
a držitel prestižního ocenění Zlatý volant David Vršecký
z roudnického týmu Buggyra se
v polovině prázdnin objeví na
mosteckém okruhu v nezvyklé
roli.
„Organizujeme společně s tý‑
mem Buggyra originální výlet
plný adrenalinu na našem okru‑
hu pod názvem Zlatá míle, a to
27. a 28. července. Je zaměřen
na vášnivé řidiče a milovníky
motorsportu, nabízí však pro‑
gram pro celé rodiny,“ vysvětli-

Souš doma prohrála
s Novým Borem
Náš jediný zástupce ve fotbalové divizní skupině B, celek Baníku Souš, se v dalším
kole představil doma proti Novému Boru. Bohužel na
svého soupeře nestačil a těsně prohrál 1:2. Branku vstřelil Zápotocký.

V Mostě se bude hrát
derby utkání
David Vršecký (vpravo) a Adam Lacko.
la eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Tereza Zajíčková s tím, že průvodcem výletu bude právě
David Vršecký.
Účastníci
výletu
vyrazí
z Prahy, první zastávkou bude
technologické centrum týmu
Buggyra v Roudnici nad Labem. „Následuje společná sní‑
daně, návštěva zázemí týmu
včetně prezentace tahačů a pro‑
hlídky minimuzea s expozicí zá‑
vodního oblečení a stovkami vy‑
hraných pohárů a cen,“ upřesnila Tereza Zajíčková. Skupina
pak bude pokračovat do are-

V neděli se odehrálo superkolo
Mostecké ligy malé kopané
MOST - Z důvodu termínových
kolizí se Superligou malého
fotbalu byli organizátoři Mostecké ligy malé kopané nuceni
přistoupit ke spojení dvou hracích kol do jediného dne. Liga
tak měla tuto neděli na pořadu
jakési superkolo, v němž každý
z týmů odehrál dva zápasy a celkem na hřišti 11. ZŠ Most padaly
góly hned v deseti utkáních.
Program zahájilo střetnutí mezi proOFFICE a Švejkem.
Tento zápas týmů na hraně postupu do play-off pro sebe jasně
získal Švejk v poměru 12:1. Po
této výhře zaznamenal Švejk ve
svém dalším utkání naopak vysokou porážku s týmem Inseminátors FC a to v poměru 4:11.
Inseminátors FC dokázali ve tři
body přetavit i svůj druhý zápas,
když porazili Avengers Most výsledkem 5:3. Svou normu hattricku na zápas si splnil Boček.
Avengers Most dokázali vstřelit tři góly i ve svém druhém nedělním vystoupení, ale ani tentokrát jim to na výhru nestačilo. Jejich soupeř Gamblers Most,

v neděli ve velmi silné sestavě, je
přehrál vysoko 11:3. Pět gólů dal
Štípek.
Následoval vrchol nedělního programu, nesmírně prestižní utkání mezi Gamblers Most
a Atlético Most. Kuriózním byl
fakt, že ani jeden z týmů nemohl
využít svých brankářských jedniček (Ondřej Bíro – Gamblers
a Václav Šlégr – Atlético) a oba
týmy tak byly nuceny sáhnout
k alternaci. Gamblers nakonec
zvítězili v poměru 4:3.
Zklamané Atlético mělo jen
pár minut na otřepání se z porážky a již před nimi stála další přetěžká výzva v podobě týmu Katalánci Most. Ti dokázali naplno využít šoku Atlética
a získali skalp úřadujících mistrů v poměru 4:2.
Stejně jako Atlético, měli těžký dvojboj i Katalánci, kterým
se v jejich druhém zápase postavilo GMS Most, a to včetně hráče prvoligového 1. FC Slovácko,
Stanislava Hofmanna. Soupeř
byl již na síly Katalánců a ti mu
podlehli 4:6.

Následovala dvě utkání týmu
VEM Most a ti na ně rozhodně nebudou vzpomínat v dobrém. V prvním z nich se postavili GMS a tento silný tým si
připsal pohodlné vítězství 15:1
po poločase 12:0. Pokud v tomto utkání VEM podlehli vysoko, tak v jejich dalším zápase je
čekal již doslova debakl. Jejich
vyzyvatel, Jablíčka Chomutov,
je zničil v poměru 27:0. Hned
sedmnáct kanadských bodů si
z tohoto střetnutí odnesl Stanislav Levý (8+9).
V posledním zápase neděle se rozjetým Jablíčkům postavili ve svém druhém utkání
dne proOFFICE. Byť byl proOFFICE Jablíčkům vyrovnanějším soupeřem i toto střetnutí skončilo jednoznačnou
výhrou Chomutovských 10:5.
V čele ligového pelotonu je
tak po této neděli trojice Gamblers Most (22 bodů), GMS
Most (18 bodů a zápas k dobru) a Katalánci Most (17 bodů
a také zápas k dobru).
(jan, jak)

álu mosteckého autodromu,
kde ji čeká exkurze po závodní věži, jízda v motokárách a na
čtyřkolkách. „Po stylovém obě‑
dě v boxech už přijde adrenalin.
Každý se může projet ve vlast‑
ním voze po závodním okru‑
hu, přitom využít koučinku Da‑
vida Vršeckého. Vítěze soutě‑
že o taxijízdu pak David prove‑
ze po okruhu ve voze safety car.
Každý účastník dostane dárek
a také fotodokumentaci z výle‑
tu,“ doplnila manažerka.
Buggyra jako jeden z nejúspěšnějších týmů ETRC vykročila o uplynulém víkendu na

okruhu v italském Misanu za
obhajobou titulu. A to jak individuálního, kdy post úřadujícího evropského lídra z loňského roku drží pilot Adam Lacko,
tak týmového. K dvojnásobnému úspěchu přispěl právě David Vršecký, letos jej v kokpitu druhého vozu nahradil Brit
Oly Janes.
Fanoušci se na domácí pokračování šampionátu okruhových tahačů, které se uskuteční
už tradičně pod názvem Czech
Truck Prix na mosteckém autodromu, mohou těšit o víkendu
1. a 2. září.
(nov)

Maďarské stříbro pro mostecký
HKC Racing Team – Lutopol
MOST - Závodní tým HKC Racing
- Lutopol se vrátil z maďarského
okruhu Panoniaring, kde pokračoval letošní ročník Carbonia Cupu. Pilot Petr Zelenka tu
na dosud neznámé trati velmi
dobře zabojoval se svou dvoulitrovou formulí Renault a přivezl
stříbro.
Maďarská závodní dráha měří skoro pět kilometrů, přesněji
4 740 metrů a nachází se u městečka Sárváru nedaleko od hranic s Rakouskem.
Zelenka, ale ani mnoho jeho
soupeřů, ve startovním poli na
tomto okruhu zatím nezávodil
a tři volné tréninky byly věnovány především poznávání záludností poměrně technicky náročné trati, jejíž cílová rovinka má
sedm set metrů.
V kvalifikaci zajel druhý nejrychlejší čas a v jedenáctikolovém závodě podlehl o pouhé tři

sekundy německému soupeři ve
skupině D4, ve které jezdí dvoulitrové monoposty. Druhé místo
a z něj vyplývající bodový příděl
mu ale zajišťují průběžné vedení ve skupině po dvou odjetých
podnicích.
„Nová trať a nové zkušenosti,“
konstatoval trenér HKC Racing
Teamu - Lutopol, Ivan Houzák.
„Petr každopádně postupně zrych‑
loval a v každé z jízd posouval lať‑
ku výš. Technika držela a počasí
přálo. Co víc si přát,“ dodal trenér.
Do Maďarska se mostecká
stáj vrátí zase v polovině června
a přejede jen o několik desítek
kilometrů dál za Budapešť, kde
Carbonia Cup pokračuje letošním třetím setkáním na slavném
okruhu Hungaroring, který hostí i podniky Formule 1. Také tady bude chtít mostecký tým zabodovat a posunout svůj náskok
před soupeři.
(dům, jak)

Mostečtí si dojeli pro body do
Modlan, Jiřetín podlehl Vilémovu
MOST - Pořad utkání 27. kola
krajského přeboru dospělých
svedl proti sobě domácí fotbalisty Baníku Modlany a hráče
Mosteckého FK, již jsou vedoucím týmem soutěže.
Kvalita hostí se projevila již
v prvním poločase, když se jim
vlastně podařilo rozhodnout zápas třemi přesnými zásahy. Poprvé se radovali již v 5. minutě, kdy
se trefil Michal Macháček. Poté
následovala pasáž s několika nevyužitými dobrými příležitostmi, aby v závěru první půle v rozmezí čtyř minut dvakrát skóroval
Dominik Valenta. Třígólové vedení mostecké hráče uklidnilo. Ve
druhé půli plně kontrolovali vývoj
utkání. Navíc v 68. minutě pečetil
výhru Mosteckých úspěšným zakončením Patrik Lácha.

Baník Modlany - Mostecký FK
0:4 (0:3). Branky: 5. Michal Macháček, 36. a 39. Dominik Valenta,
68. Lácha. Sestava MFK: Cafourek
– Tancoš, Michal Macháček (72.
Jungmann), Denis Valenta, Stožický (46. Boušek), Vait, Jakub Šedivý (68. Tesař), Rubeš (57. Záruba), Milan Macháček, Dominik
Valenta (62. Zdeněk Macháček),
Lácha.
Další náš zástupce, kombinovaný tým Sokola Horní Jiřetín a FK
Litvínov, hrál doma, ale na svého
soupeře, kterým byl Vilémov, nestačil. Nakonec mu podlehl 1:4
(0:3), když jediný úspěch zaznamenal Kopta. Sestava: Aschenbrenner – Veverka, Kuhz, Kopta,
Hlaváček, Novotný, Svoboda, Broskovics, Persona, Banovič, Ševčík.
Střídali: Vaculík, Krim.
(jak)

Další kolo krajského přeboru dospělých v kopané
přichystalo pro oba zástupce
Mostecka derby, v němž se
na hřišti vedoucího Mosteckého FK představí kombinovaný celek Sokol Horní Jiřetín/FK Litvínov. Střetnutí se
hraje na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta v Mostě
v sobotu 2. června od 10.15
hodin.

Vervu čeká osm
přípravných zápasů
Osm přípravných utkání
před novou sezónou naplánovali trenéři Vervy pro své
svěřence. Sedm se jich odehraje v srpnu, poslední, osmý v září. Hrát bude Litvínov dvakrát s Kladnem, dvakrát s nováčkem extraligy
z Karlových Varů a dvakrát
s Chomutovem. Nebude
chybět mezinárodní utkání
s Berlínem. Generálkou na
start do extraligy bude 4. září zápas s Ústím nad Labem.

Baník Souš chystá
nábor mladých
Nábor mladých fotbalistů
připravuje Baník Souš, a to
hned ve dvou termínech. Poprvé 11. června a další hned
za dva dny, tedy 13. června.
Akce se uskuteční na soušském hřišti pod názvem Děláme fotbal s hrdostí a trénink povede bývalý reprezentant Petr Johana. Po oba
dva dny se začíná v 16 hodin.

FŠ Litvínov bude
hledat nové talenty
Fotbalová škola Litvínov se chystá na hledání nových talentů. Svůj nábor budoucích fotbalistů uskuteční
hned ve třech termínech, a to
7., 14. a 21. června. Sraz rodičů a dětí je vždy v 16.45 hodin na hřišti na Lomské. Trenéři doporučují oblečení do
každého počasí.

Závody dračích lodí
na Matyldě
Na vodní nádrž Matylda
v Mostě se opět po roce vracejí závody dračích lodí. Ty
se zde uskuteční ve dnech
8. a 9. června. V pátek budou
závodit studentské posádky.
Hlavní závod se jede v sobotu od 10 hodin.
(jak)
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Mostecké mateřinky slavily svůj den s panem ministrem
MOST – Děti slavily svůj mezinárodní den na Hipodromu v Mostě. Finančně ho podpořila těžařská společnost Vršanská uhelná.
S nápadem uspořádat Školkohraní pro mostecké mateřinky na hipodromu přišla poslankyně parlamentu a mostecká zastupitelka Hana Aulická
Jírovcová. „Dnešek je věnován
především vám, abyste nám uká‑
zali, jak s vámi pracují v našich
mateřinkách a abyste si dneš‑
ní den hlavně užili v tomto krás‑
ném areálu. Poděkovat bych chtěl
i Hance Aulické za to, že všech‑
no tak krásně vymyslela, při‑
pravila a zorganizovala spolu se
svým týmem,“ přivítal se s dětmi mostecký primátor Jan Paparega. Pozdravit s dětmi se přišel
i ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO). „Jsem rád, že
se mohu tady dnes s vámi přivítat
a vidět, co všechno jste se nauči‑
li a co dovedete. Je to určitě jedna

z těch hezkých věcí, která mě ja‑
ko ministra školství v tomto týd‑
nu potkala,“ uvedl ministr. Den
dětí na hipodromu byl v dopoledních hodinách věnován dětem ze všech (osmnácti) mosteckých mateřinek, jejichž zřizovatelem je město, proto na hipodromu nechyběla ani ředitelka
MŠ Lidická Milada Kmínková
(MŠ Lidická pod sebou sdružuje 14 mateřinek). V odpoledních
hodinách pak byl areál otevřený všem ostatním dětem a veřejnosti. „Je pro nás radost se na ta‑
kovéto akci podílet. Účast je úžas‑
ná, sešlo se tu všech osmnáct ško‑
lek. Na dětech je vidět, že se jim
Školkohraní líbí. Nadšené jsou
děti i paní učitelky, což byl ta‑
ké hlavní smyl této akce. Věřím,
že po letošní úspěšné premiéře se
Školkohraní stane tradicí,“ dodala mluvčí těžařské společnosti Gabriela Sáričková Benešová.
(sol)

Hipodrom byl plný dětí.

Stánek Women for Women manželů

Tykačových.

Kluci v akci.

Indiáni.

Bavil se i primátor a Milada Kmínková.

Hlavními sponzory Školkohra
Vršanská uhelná, AUTOPLUS II ní byly:
MOST, Hasman výtahy, město Most, Technické služby
města Mostu, Mostecká bytová a.s. a další.
Ministr Robert Plaga v diskuzi s Čern
ými anděly.

Gabriela Sáričková a Hana Aulická se

symbolickým dortem.

Jak byste chtěli oslavit Mezinárodní den dětí?
Kdybyste dostali stokorunu, co byste za ni pořídili ke dni dětí pro svého kamaráda?
Jára Štěpánek
Adam Smatana
Měli bychom celý týden volno.
Nebo bych chtěl, aby všechny
děti jely někam na výlet.
Za stovku bych svému kamarádovi pořídil nějaký oblečení, třeba jestli nemá tepláky, tak bych
mu pořídil dvoje.

Emma Kynclová
Já bych chtěla na den dětí projít nějakou dobrodružnou stezku s úkoly a na konci by nás čekala odměna.
A za stovku bych mé nejlepší kamarádce koupila náhrdelník přátelství.

Marek Glaser
Bavilo by mě jet s mamkou na nějaký výlet,
třeba tady v Mostě do Jungle arény.
Já bych koupil žvejku za deset korun a lízátko za padesátikorunu a dal bych to třeba
Jardovi Štěpánkovi.

Na den dětí by mě bavilo vyjet si
s rodinou nebo s kámošema na
nějaký výlet, třeba někam na Moravu.
Za stokorunu bych koupil třeba nějakému postiženému dítěti
hračku, abych mu pomohl…

Katka Bencová
Na den dětí bych chtěla jet na výlet s mou nejlepší kamarádkou třeba do zoo nebo do nějakého parku.
Za stokorunu bych koupila nějaké
hezké přáníčko a bonbóny.

Míša Niklová
Já bych na den dětí pozvala nejlepší kamarády, vybrali bychom peníze
a pak za to koupili sladkosti a dali to
do azylového domu.
Za stokorunu bych koupila lístky
a šli bychom na nějaké závody.

Veronika Burdová
Já bych si chtěla vyjet na den dětí
s rodiči na výlet nebo na dovolenou,
někam k moři, na hory a tak.
Kdybych měla něco koupit kamarádovi za stovku, tak by to byla nějaká
hračka nebo bonbóny.

Šimon Luska
Ještě nikdy jsem nebyl na horský dráze, takže bych chtěl třeba do Legolandu
a vzal bych si s sebou nejlepšího kamaráda. Ale mám jich hodně, takže nemůžu
úplně přesně říct, kterýho…Ale kdybych si měl vybrat, tak bych si vzal bráchu.
Za stovku bych pro svého kamaráda pořídil bonboniéru nebo něco takovýho,
a kdyby mi zbylo, tak třeba i krabičku Lega.
Na dotazy odpovídali žáci 3. třídy 7. ZŠ v Mostě. (sol)

